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Een listig, tactisch legspel om goud in het Wilde Westen voor 2 tot en met 5 spelers vanaf 8 jaar
Het Wilde Westen - onbekende prairies liggen voor ons. De bouw van de eerste spoorwegen start en de 
kampen van de kolonisten groeien uit tot bloeiende steden. De handel met Indianen is lucratief, vooral 
wilde paarden zijn in trek. Maar toen in de bergen goud werd ontdekt, was er geen houden meer aan. 

Iedereen wilde liever vandaag dan morgen rijk worden. Maar pas op: veilig gewaande goudmijnen kunnen 
door uw concurrenten worden geplunderd en voordat u het weet zijn de waardevolle goudklompen 

verdwenen. Iedereen lijdt aan goudkoorts!

bergdelen

De symbolen op de tegels stellen voor: 

achterkant starttegel

achterkant gewone tegel

prairievlakten

splitsingen

stad

spoorwegdelen

KORT SPELOVERZICHT
De spelers leggen om beurten landtegels aan. Zo ontstaan spoorwegen, gebergtes, prairievlakten en steden, waarop de spelers 
hun pioniers inzetten. In de bergen zoeken de spelers naar goud, ook in door andere spelers geclaimde gebieden. Zijn alle 
landtegels gelegd en punten voor meerderheden vergeven, dan zal blijken wie in het Wilde Westen de beste goudzoeker is.
 

VOORBEREIDING
• Leg de starttegel open op tafel. Leg een mijnfiche gedekt op de berg. Schud de overige landtegels, vorm 

verschillende gedekte stapels en leg deze zo op tafel dat iedereen erbij kan.

• Leg de mijnfiches gedekt klaar voor gebruik. Wij raden aan om 1 speler aan te wijzen, die de voorraad 
beheert en de fiches in het spel brengt.

• Iedere speler krijgt de 5 pioniers en de tent in zijn kleur. Hij zet 1 pionier als scorepion op veld 0 van 
het scoretableau, de andere 4 zet hij als voorraad voor zich neer.

• De jongste speler bepaalt wie begint.

SpEelmateriAal

•  72 landtegels 
(waaronder 1 starttegel met een afwijkende 
achterkant). Deze tonen spoorwegen met 
treinen, bergen met goudklompen, prairievlak-
ten met Indianenkampen en kuddes paarden, 
en steden.

•  25 pioniers (5 per kleur)  
Een pionier kan als goudzoeker, spoorwerker, 
handelaar of boer ingezet worden. 1 pionier 
per kleur dient als scorepion.

•  63 mijnfiches 
In de loop van het spel worden deze fiches op de bergen 
gelegd, waarna de spelers ze kunnen "uitgraven". De 
voorkant van zo'n fiche toont goudklompen (1, 2, 3 of 5 
punten) of steengruis (0 punten). 

voorkant  
starttegel

Indianenkampengoudklompen wilde paardentreinen

•  1 scoretableau 
Hierop houden de spelers  
de score bij.

 
• De spelregels

•  5 goudzoekerstenten (1 per kleur)  
Met een tent kan een speler zijn kamp in de 
bergen opslaan om lucratieve goudmijnen te 
ontginnen.
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SPELVERLOOP
De startspeler begint. Met de klok mee voert iedere speler steeds de volgende acties in de aangegeven volgorde uit:

   1.  De speler moet 1 nieuwe landtegel trekken en aanpassen. Eventueel wordt er een mijnfiche op de  
  tegel gelegd.

   2a.  De speler mag 1 eigen pionier uit zijn voorraad op de zojuist gelegde tegel zetten, OF

   2b.  Hij mag zijn eigen tent op een bergdeel zetten of naar een ander bergdeel verplaatsen, OF

   2c.  Hij mag een mijnfiche nemen van het gebergte waar zijn tent staat. 
  (De speler mag niet meer dan 1 van deze mogelijkheden kiezen. Hij mag indien gewenst wel van al deze  
  acties afzien.)

   3.  Zijn door het aanpassen van de tegel spoorwegen of gebergtes afgebouwd, of is een stad volledig aan het  
  spoornetwerk aangesloten, dan volgt daar direct een puntentelling.

Daarna is de volgende speler aan de beurt.

Spoorwegdeel en prairiedelen 
worden verlengd.

De aangepaste berg toont 
2 goudklompen: er 
worden 2 mijnfiches op 
gelegd.

De 2 nieuwe mijnfiches 
worden op de 2 reeds 
aanwezige mijnfiches 
gestapeld.

Een bergdeel wordt verlengd.

Aan de ene kant 
wordt een 
bergdeel, aan de 
andere kant een 
prairiedeel 
verlengd.

Zo mag een tegel 
bijvoorbeeld niet 
worden aangepast.

 2a. Pionier zetten
Na het leggen van de landtegel mag de speler een pionier zetten. Daarbij moet hij zich aan het volgende houden:
• Hij mag niet meer dan 1 pionier zetten.
• Hij moet deze uit zijn eigen voorraad nemen.
• Hij mag de pionier uitsluitend op de zojuist aangepaste tegel zetten.
• Hij moet beslissen op welk deel van de tegel hij de pionier zet. Ofwel als ...

of of of

boer

op de prairie

Leg boeren 
horizontaal 
neer!

hier
of  
daar

spoorwerker

op een spoorwegdeel

goudzoeker

op een bergdeel

handelaar

in een stad

Goudklompen leggen
Trekt een speler een tegel met een berg, dan legt hij na het aanpassen van de tegel 
zoveel gedekte mijnfiches op de berg als het aantal afgebeelde goudklompen. 
Stapel voor een goed overzicht alle fiches op 1 gebergte op elkaar.

Om het leggen van mijnfiches niet te vergeten, raden we aan om er 1 speler verant-
woordelijk voor te maken.

 1. Landtegel aanpassen
De speler moet als eerste actie 1 landtegel van een gedekte stapel 
trekken en aan de andere spelers tonen (zodat deze hem kunnen "adviseren"). Daarna past hij de tegel aan. Hij moet zich 
daarbij aan de volgende spelregels houden:
• De nieuwe tegel (in de voorbeelden rood omrand) moet met ten minste 1 zijde aan één of meer op tafel liggende tegels 

gepast worden. Het is niet toegestaan om tegels zo aan te passen dat ze elkaar uitsluitend met de hoeken raken.

• Alle spoorwegdelen, bergdelen en prairiedelen moeten worden verlengd. In het zeldzame geval dat een tegel niet geldig kan 
worden aangepast, wordt deze uit het spel verwijderd. De speler trekt dan een nieuwe.

De blauw omkaderde spelregels zijn gelijk aan die van het 
basisspel Carcassonne. Ervaren spelers kunnen deze overslaan.
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  3. Afgebouwde spoorwegen, gebergtes en steden tellen

• Op de met de nieuwe tegel verbonden spoorwegdelen, bergdelen of prairiedelen mag geen andere pionier (ook geen eigen) 
staan. Het is daarbij niet van belang hoe groot de afstand naar de gelegde tegel is.  
De volgende voorbeelden verduidelijken dit:

Blauw mag geen 
goudzoeker op de 
berg zetten, want 
die is al bezet. 
Hij mag wel een 
spoorwerker op 
de spoorweg of een boer op de prairie zetten. Omdat er 2 goudklompen 
op de zojuist aangelegde tegel zijn afgebeeld, moet hij 2 mijnfiches op het 
gebergte leggen.

Blauw mag geen 
spoorwerker 
inzetten, want de 
spoorweg is al 
bezet. Hij mag 
wel een 
goudzoeker op de berg of een boer op de 
prairie zetten.

Heeft een speler in de loop van het spel geen pioniers meer in voorraad, dan moet hij in zijn beurt zoals gebruikelijk een landtegel 
aanpassen, maar kan hij geen pionier zetten. Maar geen nood, er zijn verschillende manieren om pioniers terug te krijgen.

 2b. Tent zetten of verplaatsen
In plaats van het zetten van een pionier, mag een speler zijn tent op een bergdeel zetten of naar een ander bergdeel  
verplaatsen. Daarbij moet hij zich aan het volgende houden:

• Het gebergte mag niet afgebouwd zijn.

• Het bergdeel moet onbezet zijn.

• Er mogen andere tenten en/of pioniers in hetzelfde gebergte staan!

• De speler mag zijn tent op een andere dan de zojuist gelegde tegel zetten!

• Het is niet van belang of de tent uit de voorraad of van een andere tegel wordt genomen. 

 2c. Goud zoeken
Heeft de speler in zijn beurt geen pionier (2a) en geen tent (2b) gezet, dan mag 
hij een mijnfiche nemen als zijn tent in een gebergte met mijnfiches staat. Het is 
daarbij niet van belang of er andere speelstukken in het gebergte staan of wie de 
meerderheid aan pioniers heeft. Hij legt het mijnfiche gedekt voor zich neer. Een 
speler mag zijn verzamelde mijnfiches op elk moment bekijken. Aan het einde 
van het spel krijgt de speler punten voor zijn mijnfiches.

EEN AFGEBOUWDE SPOORWEG

Een spoorweg is af als de spoorwegdelen aan beide kanten 
door een splitsing, een stad of een bergdeel zijn afgesloten of 
als de spoorwegdelen een gesloten cirkel vormen. Tussen deze 
begrenzingen kunnen zich een onbeperkt aantal spoorweg- 
delen bevinden.

De speler die een spoorwerker op deze spoorweg heeft, 
krijgt zoveel punten als het aantal tegels waaruit de 
spoorweg bestaat.

Geel zet zijn goudzoeker op een 
gebergte, waar al een blauwe 
goudzoeker staat.

In een latere beurt neemt Geel een 
mijnfiche van de stapel, waarnaast al een 
blauwe goudzoeker staat.

Geel zet zijn tent op een gebergte, 
waar al een blauwe goudzoeker, een 
rode goudzoeker en een blauwe tent 
staan. Op de tegel rechtsonder staat 
weliswaar een rode pionier, maar het 
bergdeel is onbezet.

Blauw krijgt 4 punten. Blauw krijgt 3 punten.

Daarmee is de beurt van de speler afgelopen. De volgende (met de klok mee) is aan de beurt.
Let op: zijn er door het aanpassen van de nieuwe tegel spoorwegen of een gebergte afgebouwd, of is een stad volledig aan het 
spoornetwerk aangesloten, dan volgt er direct een puntentelling.  
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EEN STAD IS AAN HET SPOORNET WERK AANGESLOTEN

Een stad is aan het spoornetwerk aangesloten als alle 3 of 4 
spoorwegen die uit de stad vertrekken afgebouwd zijn.

De speler die een handelaar op deze stad heeft, krijgt voor 
elke afgebouwde spoorweg die uit de stad loopt 3 punten. 
Een spoorweg die vanuit het ene deel van de stad naar een 
ander deel van dezelfde stad loopt, is ook 3 punten waard.

EEN AFGEBOUWDE SPOORWEG MET TREINEN
Rijdt er op een afgebouwde spoorweg precies 1 trein, dan wordt het aantal 
punten voor deze spoorweg verdubbeld. Rijden er geen of meer treinen op de 
spoorweg, dan geldt de gebruikelijke puntentelling.

Blauw krijgt 8 punten (de 4 punten voor de spoorwegdelen 
worden vanwege de ene trein verdubbeld).

Blauw krijgt 6 punten (omdat er meer dan 1 trein over de 
spoorweg rijdt, worden de punten niet verdubbeld).

HET SCORETABLEAU 
Verwerk alle punten direct op het scoretableau. Passeert een speler 
veld 50, tel dan gewoon door, maar leg de scorepion horizontaal 
neer om aan te geven dat hij meer dan 50 punten heeft.

Geel krijgt 2 punten. Hij 
verplaatst zijn scorepion van 
veld 49 naar veld 1. Om aan 
te geven dat hij meer dan 50 
punten heeft, legt hij de pion 
horizontaal neer.

Blauw is aan de beurt. Hij past de linkertegel 
aan en bouwt daarmee het gebergte af. Hij 
neemt het eerste van de 3 mijnfiches. Rood 
neemt er dan 1 en Blauw vervolgens het 
laatste. Blauw en 
Rood krijgen ieder 
5 punten voor de 5 
afgebeelde 
goudklompen.

Het gebergte is af. 
Geel ontvangt eerst 
alle resterende 
mijnfiches. Daarna 
krijgt hij 7 punten 
(7 goudklompen).

EEN AFGEBOUWD GEBERGTE

Een gebergte is af als het volledig door prairies omgeven is en het 
gebergte geen gaten bevat. Een gebergte kan uit een onbeperkte 
hoeveelheid bergdelen bestaan.

De speler met de meeste goudzoekers in het gebergte 
krijgt eerst alle mijnfiches die nog op het gebergte liggen. 
Vervolgens krijgt hij voor elke op het gebergte afgebeelde 
goudklomp 1 punt.

Bij een gelijke stand worden de mijnfiches onder de betreffende 
spelers verdeeld. De speler die aan de beurt is (of degene die er 
met de klok mee het dichtstbij zit), begint en neemt 1 mijnfiche. 
Daarna neemt de volgende speler 1 mijnfiche, enzovoort, totdat 
alle mijnfiches verdeeld zijn. Vervolgens krijgt ieder van hen de 
volle punten voor de goudklompen op het gebergte.

Tenten hebben geen invloed op de meerderheid in 
een gebergte en daardoor ook niet op de fiches- en 
puntenverdeling. De spelers nemen na een puntentelling 
hun tenten van het getelde gebergte terug in hun voorraad.

Het is door handig aanpassen van landtegels 
mogelijk dat er 2 of meer pioniers op een 
spoorweg of in een gebergte staan.

Bij een puntentelling krijgt uitsluitend 
de speler met de meeste pioniers op het 
project de punten. Bij een gelijke stand 
krijgt ieder van hen de volle punten.

MEER PIONIERS op een afgebouwd(e) spoorweg of gebergte

Blauw en Geel  
krijgen beiden  
5 punten, omdat ze 
beiden 1 spoorwer-
ker op de spoorweg 
hebben (gelijke 
stand).

De nieuwe tegel verbindt 
de 2 voorheen gescheiden 
spoorwegdelen tot 1 
afgebouwde spoorweg.

De blauwe handelaar in de 
stad krijgt 6 punten voor 2 
afgebouwde spoorwegen.
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Het is mogelijk om in 1 beurt een pionier te zetten, het project te 
tellen en de pionier weer terug te nemen.

De speler moet dan:

1. met zijn nieuwe tegel een spoorweg, gebergte of stad afbouwen.

2. een spoorwerker, goudzoeker of handelaar zetten (het project moet 
wel onbezet zijn).

3. de afgebouwde spoorweg, het afgebouwde gebergte of de stad tellen.

4. de spoorwerker, goudzoeker of handelaar terugnemen. 
Blauw past de tegel aan en zet zijn goudzoeker 
erop. Hij krijgt 2 mijnfiches en 2 punten.

Blauw past de tegel aan en zet zijn 
spoorwerker erop. Hij ontvangt 3 punten.

TERUGNEMEN VAN PIONIERS door hun eigenaren

Na het tellen van een afgebouwd(e) spoorweg, gebergte of stad keren alle zich daar bevindende pioniers naar 
hun eigenaren terug. De spelers kunnen zo'n pionier vanaf de volgende beurt weer in een rol naar keuze op 
het speelveld zetten.  

Na het aanpassen van de 
nieuwe tegel zijn de prairies 
van beide boeren verbonden. 
Let op: de speler die de 
nieuwe tegel heeft gelegd, 
mag geen boer zetten, omdat 
er op de nu verbonden 
prairie al boeren staan.

DE PRAIRIE  

Meerdere aan elkaar grenzende prairievlakten worden als prairies aangeduid. Prairies worden niet geteld: ze dienen alleen om 
boeren te huisvesten. Boeren krijgen pas aan het einde van het spel punten. Daarom blijven boeren het hele spel in hun 
prairies staan en keren ze tussentijds niet naar hun eigenaren terug! (Om dit aan te geven worden boeren horizontaal 
neergelegd.) Prairies worden door spoorwegen, gebergtes en de rand van het speelveld van andere prairies gescheiden (dit is 
van belang bij de eindtelling!). 

Beide boeren hebben een 
eigen prairie. Het 
gebergte scheidt de  
2 prairies van elkaar.

(We raden aan om het eerste spel zonder boeren en prairietelling te spelen.)

EINDE VAN HET SPEL
Aan het einde van de beurt waarin de laatste landtegel gelegd wordt, is het spel afgelopen. Nu volgt de laatste telling.

Blauw krijgt 3 
punten voor het 
onafgebouwde 
gebergte (3 
goudklompen).

Groen krijgt voor het grote, onafgebouwde gebergte 
10 punten (10 goudklompen). Zwart krijgt geen 
punten, omdat Groen met 2 goudzoekers de 
meerderheid in het gebergte heeft.

Rood krijgt 2 
punten voor de 
onafgebouwde 
spoorweg  
(2 spoorwegdelen).

Geel krijgt 3 punten 
voor 1 afgebouwde 
spoorweg aan de stad.

GEBERGTES: verwijder eerst alle mijnfiches en 
tenten van het gebergte en doe deze in de doos. 
Nu krijgt de speler met de meeste goudzoekers in 
het gebergte 1 punt voor elke op het gebergte 
afgebeelde goudklomp. 

SPOORWEGEN: de speler met de meeste 
spoorwerkers op de spoorweg krijgt 1 punt voor 
elke tegel waaruit de spoorweg bestaat (treinen 
hebben geen functie meer).

STEDEN: de speler met een handelaar op de stad 
krijgt 3 punten voor elke afgebouwde spoorweg 
die uit de stad loopt.

Doe voor een beter overzicht getelde pioniers direct 
in de doos.  

TELLING VAN ONAFGEBOUWDE GEBERGTES, SPOORWEGEN EN STEDEN
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(We raden aan om het eerste spel zonder boeren en prairietelling te spelen.)PRAIRIETELLING

GOUDTELLING

Nu krijgen de spelers punten voor de boeren die nog op de prairie liggen. De speler met de meeste boeren op een prairie 
krijgt de punten. Als meerdere spelers de meeste boeren op een prairie hebben, krijgen ze allemaal de punten.

De bezitter(s) van een prairie krijg(t)(en) punten voor de volgende symbolen aldaar:

• elk Indianenkamp: 2 punten

• elke kudde wilde paarden: 4 punten

Iedere speler draait nu zijn verzamelde mijnfiches om en ontvangt de afgebeelde punten. Elke goudklomp is  
1 punt waard. Steengruis levert niets op.

De speler met de meeste punten wint het spel.

Groen en Geel bezitten 
beiden de linkerprairie. 
Ieder van hen krijgt 6 
punten (2 voor het 
Indianenkamp en 4 
voor de kudde wilde 
paarden).

Rood bezit de kleine 
prairie rechtsboven. Hij 
krijgt 4 punten (voor 2 
Indianenkampen).

Blauw is met 2 boeren eigenaar 
van de grote prairie. Hij krijgt 16 
punten (4 voor 2 Indianenkampen 
en 12 voor 3 kuddes wilde 
paarden). Geel krijgt geen punten 
voor zijn boer daar.

Blauw heeft in de loop van het spel  
12 mijnfiches verzameld: 

3 punten        + 8 punten  + 5 punten  + 0 punten = 16 punten

De Stille Zuidzee - helderblauw water stroomt om ontelbare eilanden, die door een 
netwerk van vlonders met elkaar verbonden zijn. Handige eilandbewoners verdringen 
zich hier om de producten van de natuur te verzamelen. In zee wordt vis gevangen, op 
de eilanden worden bananen geplukt en op de vlonders tonen schelpenzoekers hun 
vondsten. Af en toe bezoeken handelsschepen de eilanden op zoek naar bepaalde 
goederen. Daarvoor belonen ze de eilandbewoners met uitheemse rijkdommen. 

Een Carcassonne-spel rond een adembenemend eilandenrijk  
voor 2 tot en met 5 spelers vanaf 8 jaar.

Een ander spel uit de "CARCASSONNE around the world"-serie:
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OVERZICHT PUNTENTELLING OVERZICHT SPEELBEURT

EINDE VAN HET SPEL

OVERZICHT van de LANDTEGELS (72 tegels) en MijnficheS (63 fiches)

7x * 4x 5x *  4x 6x * 4x  

2x 1x 3x 3x  2x

2x

2x 3x2x 5x2x

1x 1x3x

5x *

S = De starttegel ziet er identiek uit.
* Deze landtegels bevatten afwijkende hoeveelheden Indianenkampen en kuddes wilde paarden.

1. Landtegel aanpassen

(mijnfiches op gebergte leggen)

Nadat de laatste landtegel is gelegd.

Punten
• Tijdens het spel verzamelde punten

• Telling van onafgebouwde projecten

• Prairietelling

• Goudtelling

Afgebouwde projecten  
TIJDENS het spel

Onafgebouwde projecten aan het 
EINDE

Prairie

2 punten voor elk Indianenkamp

4 punten voor elke kudde wilde paarden 

 Spoorweg 
1 punt per tegel

precies 1 trein:
2 punten per tegel

Gebergte

Mijnfiches en  
1 punt per afgebeelde 
goudklomp

Stad

3 punten per  
afgebouwde spoorweg

Spoorwerker

Goudzoeker

Handelaar

Boer

Spoorweg
1 punt per tegel
(treinen hebben geen 
functie)

Gebergte 
(mijnfiches 
verwijderen)
1 punt per afgebeelde 
goudklomp

Stad

3 punten per  
afgebouwde spoorweg

10x 30x 10x 3x 10x

5x S 

2a.  Pionier op gelegde tegel  
 zetten

2b.  Tent zetten of verplaatsen 

2c.  Mijnfiche nemen 

(of geen van alle)

OF

OF

3. Eventueel afgebouwde projecten tellen


